
Allmänhetens anmälningssedel för teckning 
av aktier i SciBase Holding AB (publ) (”SciBase”) 

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: 
Pareto Securities AB (“Pareto”) 
Issuer Service / SciBase 
Box 7415, Berzelii Park 9 
103 91 Stockholm 
Fax: 08-402 51 41 
E-post: issueservice.se@paretosec.com (inskannad kopia) 

Anmälningsperiod:  18–27 maj 2015 
Pris: 50 svenska kronor (”SEK”) per aktie 
Tilldelning: Enligt avräkningsnota, vilken beräknas 

utsändas 29 maj 2015 
Betalning: Enligt instruktioner på avräkningsnota, dock 

Pareto tillhanda senast 2 juni 2015 
Första handelsdag: Beräknad till 2 juni 2015 (Nasdaq First North) 

Anmälningssedeln måste vara Pareto tillhanda senast kl. 17:00 den 27 maj 2015!  

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkoren i prospektet upprättat av SciBase styrelse daterat den 13 maj 2015, till teckning av: 

aktier i SciBase. Anmälan ska ske i jämna poster om 50 aktier, dock lägst 200 aktier och högst 20 000 aktier. 

Priset i erbjudandet är 50 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

Tilldelade aktier ska levereras till (välj endast ett alternativ): 

VP-kontonummer: 

0 0 0 

Depåkontonummer: Bank/fondkommissionär: 

 Obs! Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring, ska 
du kontakta din förvaltare om och hur du kan teckna dessa aktier genom Erbjudandet.

 Obs! I de fall där teckningen avser ett större antal aktier än 2 500 stycken ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för 
att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska också ett aktuellt registreringsbevis bifogas som styrker firmateckning.

Undertecknad är medveten om, respektive medger att: 

 Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per förvärvare kommer att

beaktas, varvid den först inlämnade kommer att beaktas.

 VP-konto eller depå hos svensk bank eller annat värdepappersinstitut måste

vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln.

 Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel kan

komma att lämnas utan avseende.

 Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.

 Tilldelning kan komma att ske med ett mindre antal aktier än anmälan avser

och även helt utebli.

 Betalning för aktier ska vara Pareto tillhanda senast den 2 juni 2015 enligt

instruktioner på avräkningsnota.

 Leverans av aktier till dem som tilldelats aktier kommer att ske när Pareto

har erhållit betalning dock tidigast den 2 juni 2015.

 Undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel innebär i sig inte

att en kundrelation uppstår mellan tecknaren och Pareto. Anmälan har inte

föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning från Pareto. Jag/vi

har självständigt fattat beslutet att förvärva aktier.

 Vad som anges nedan under "VIKTIG INFORMATION" och att undertecknad

inte är en där åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning.

Pareto befullmäktigas härmed att vidta samtliga de åtgärder som Pareto bedömer nödvändiga för att för min/vår räkning teckna aktier enligt ovan 

enligt de villkor som angivits i prospektet och för att tilldelade aktier ska överföras till ovan angivet VP-konto eller depå tillhörande undertecknad. 

OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN. VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 

 Efternamn/bolagsnamn  Förnamn  Personnummer/organisationsnummer 

— 

 Adress  Telefonnummer (dagtid) 

 Postnummer  Postort  E-postadress 

 Ort och datum  Underskrift av tecknande person/firmatecknare (i förekommande fall förmyndare) 

VIKTIG INFORMATION 
Denna anmälningssedel relaterar till ”Erbjudandet till allmänheten i Sverige” vilket inte riktar sig till allmänheten i annat land än Sverige. SciBase har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till 

allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier (”Värdepapper”) får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med 

tillämpliga undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1993 (”Securities Act”). Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller 

Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet eller denna anmälningssedel får följaktligen inte distribueras i eller till någon 

jurisdiktion där distribution av eller erbjudandet enligt prospektet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Teckning eller förvärv av Värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. 

Personer som mottar exemplar av prospektet eller av denna anmälningssedel måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. SciBase 

förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som SciBase eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion. 
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